Образац ИО-1/2016
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Коалиција Савез за боље Панчево-Либерално Демократска Партија-Нова Странка

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка – страначка коалиција – група грађана)
подноси Изборној комисији града Панчева Изборну листу
Савез за боље Панчево-Либерално Демократска Партија-Нова Странка

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине града Панчева, расписане за 24.април 2016. године.
Кандидати за одборнике Скупштине града Панчева су:
Р.
Бр.

Име и презиме

ЈМБГ

Занимање

Пребивалиште и адреса стана1

Страначка припадност2

1

Предраг Патић

Дипл. Економиста

ЛДП

2

Мирјана Балог Кормањош

Дипл. Инг Технологије

ЛДП

3

Синиша Митрески

Хемијски техничар

ЛДП

4

Владимир Швец

Пензионер

ЛДП

5

Саша Павловски

Дипл. Инг организационих наука

Нова странка
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6

Маја Лалић

Економски техничар

ЛДП

7

Бојан Дојчиновски

Дипл. Економиста

ЛДП

8

Велибор Пешић

Електротехничар

ЛДП

9

Јелена Милошевић

Геронто-домаћица

ЛДП

10 Горан Балтић

Адвокат

ЛДП

11 Игор Гомбош

Електротехничар рачунара

Нова странка

12 Светлана Спасић

Дипл. Педагог

ЛДП

13 Иван Цветановић

Саобраћајни инжењер

ЛДП

14 Жељко Дејанов

Руковалац-мех. пољ. машина

ЛДП

15 Александра Њагул

Студент

ЛДП

16 Дејан Додић

Хемијски техничар

ЛДП

17 Јоњел Балножан

Пољопривредник

ЛДП

18 Ивана Потуралић

Дипл. Економиста

Нова странка

19 Златко Куртовић

Возач

ЛДП

20 Данијел Пејатовић

Студент

ЛДП

21 Оливера Војнов

Дипл. Инг. хемије

ЛДП
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22 Петар Гомбош

Конобар

Нова странка

23 Марија Мирчески

Економски техничар

ЛДП

24 Војо Мириловић

Пензионер

ЛДП

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу³

У
Место

Датум
Име и презиме

Потпис
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Изборна листа доставља се у писменој и електронској форми ( ЦД или ДВД)

¹ Према подацима из уверења о пребивалишту,
² Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси страначка коалиција,
³Заступник политичке странке, заступник политичких странака која су образовале страначку коалицију, односно лице одређено
за заступање групе грађана; или лице овлашћено за подношење изборне листе

Уз ову изборну листу се обавезно достављају и:
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу,
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе
3. Писмена изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата кандидатуру за одборника
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника
6.Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по азбучном реду презимена бирача, са
изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је уређена овера потписа
8. Споразум о образовању страначке коалиције или образовању Групе грађана – ако Изборну листу подноси страначка коалиција или Група грађана
9.Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, ако изборну листу подноси група грађана
НАПОМЕНА: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде по један кандидат који је .
припадник пола који је мање заступљен на изборној листи
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ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака
националних мањина дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писани предлог да му се при проглашењу изборне листе
утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националих мањина у складу са чланом 40.
став 6 Закона о локалним изборима, као и да достави програм и статут политичке странке, оверену у складу са чланом 26. став 5 Закона о
политичким странкама и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и
побољшању права припадника националне мањине.
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